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“Isso é um desrespeito à população e uma transgres-
são às regras mais elementares da administração
pública.” Foi dessa forma que o líder do PSDB na Câ-
mara, deputado João Almeida (BA) , recebeu na última
sexta-feira (30) a nomeação, feita pelo presidente Lula,
de Jorge Luiz Macedo de Bastos para a diretoria da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Chefe de um time de basquete em Brasília, Macedo não
tem qualquer experiência no setor regulado pela ANTT.

Segundo o líder tucano, essa prática de nomear pes-
soas sem a qualificação exigida para postos importantes
do governo federal pode ser boa politicamente para o
petista, mas enfraquece as agências reguladoras. “Ela
fica mais suscetível à manipulação. Coloca lá um sujei-
to que nada entende e que certamente servirá ao
interesse do seu chefe. Mas é isso que o governo quer
mesmo: enfraquecer as agências”, reprovou.

João Almeida ressalta ainda que essa politização
nas agências reguladoras feita pelo PT tem o objetivo
de debilitá-las cada vez mais. “O presidente Lula che-
gou ao absurdo inimaginável. Ele vem
progressivamente esvaziando e manipulando politica-
mente as agências. Para contemplar o interesse

Nomeação de diretor de basquete p ara diretoria da ANTT é
um desrespeito à população, diz líder

Estudos da Confederação Nacional do Transpor-
te (CNT) e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) revelam uma situação bem conheci-
da pelos motoristas: a má conservação de estradas
brasileiras. Quase 70% das rodovias são deficientes
ou péssimas, sendo que em 42 mil quilômetros há
problemas de pavimentação e de sinalização. Para
o deputado Affonso Camargo (PR) , que foi ministro
dos Transportes, o presidente da República deveria
ser responsabilizado por não recuperar as estradas.

“É muito grave ter dinheiro no orçamento e não
gastá-lo na infraestrutura brasileira. Isso pode ser
considerado crime de responsabilidade”, ressaltou
o tucano, integrante da Comissão de Viação e Trans-
portes da Câmara.

Segundo ele, uma boa rodovia é fundamental para
diminuir os acidentes e também para reduzir os cus-
tos de toda a cadeia econômica, pois estradas em
más condições encarecem o transporte de merca-
dorias e de pessoas. Para Affonso Camargo, buraco
de estrada é que nem cárie dentária. Ou seja, se
não houver tratamento, os danos são grandes, como
os que marcam as rodovias federais.

Affonso Camargo considera criminosa falta de investimentos na manutenção de rodovias
Órgão ligado ao próprio governo federal, o Ipea

alertou recentemente que obras previstas no Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC) para as
estradas estão atrasadas em 70% por diversas ra-
zões.

A falta de investimentos é uma delas. Segundo le-
vantamento da Assessoria Técnica do PSDB na
Câmara, dos R$ 8,5 bilhões previstos no orçamento
do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) para usar no PAC em 2010, ape-
nas R$ 932 milhões tinham sido efetivamente pagos
até o último dia 9. Outro problema é o chamado
“loteamento” do Dnit, ou seja, a distribuição de im-
portantes cargos do departamento entre partidos
aliados ao governo Lula.

E mais: nos últimos oito anos, foram arrecadados
cerca de R$ 65 bilhões por meio da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide), cobrada
do setor de combustíveis. No entanto, o governo fe-
deral gastou apenas um terço desse dinheiro na área
de transportes. Segundo o Ipea, para resolver o pro-
blema das rodovias brasileiras seria necessário
investir R$ 183,5 bilhões.

eleitoreiro do partido da sua coligação, ele chega ao
ponto de nomear para presidente de um órgão desse
uma pessoa que não tem nenhuma competência para
a função”, reiterou o líder tucano.

A nomeação de Bastos é a forma encontrada pelo
presidente Lula para acalmar a fúria do PMDB por cau-
sa da demissão do presidente dos Correios. O novo
dirigente é ligado ao ex-ministro das Comunicações Hé-
lio Costa e a Wellington Salgado, suplente de Costa no
Senado e dono do time de basquete. Ele terá o seu
nome submetido ao crivo da Comissão de Infraestrutura
do Senado e também ao plenário da Casa antes de ser
confirmado pelo Planalto.

As agências reguladoras foram criadas pelo gover-
no FHC para regular e fiscalizar empresas que atuam
na prestação de serviços em setores como telefonia,
água, energia e transportes. O surgimento desses ór-
gãos, que deveriam ter ampla autonomia, estimulou
investimentos privados e fortaleceu a livre concorrên-
cia. A ANTT foi instituída em 2001, sendo que os seus
dirigentes têm mandato de quatro anos. Cabe a ela,
entre outras funções, regular as concessões de rodo-
vias e de ferrovias.
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O deputado Leonardo Vilela (GO)  criticou o governo
federal pela falta de projetos de saneamento básico e
cobrou a adoção de políticas públicas e investimentos
capazes de reduzir os graves problemas enfrentados
pelo país no setor. Ao avaliar dados de estudo divulga-
do pelo Instituto Trata Brasil, o tucano afirmou que a
falta de avanços consistentes na área é fruto da má
gestão do Planalto.

De acordo com o relatório, o Brasil aparece em nono
lugar no “ranking mundial da vergonha”, ou seja, dos
países cuja população não tem acesso a banheiros. O
levantamento do instituto nas 81 cidades do país com
mais de 300 mil habitantes revela ainda que os 72 mi-
lhões de brasileiros que residem nessas localidades
geram 9,3 bilhões de litros de esgoto diariamente, dos
quais apenas 35% recebem tratamento.

Para Vilela, os números representam o descaso do
PT com a saúde da população e a incompetência
gerencial do governo federal para realizar investimen-
tos e mudar esse quadro. “Os dados são lamentáveis e
refletem o descaso e a incompetência. O governo não
investe e não consegue avançar nas obras de sanea-
mento, e isso se reflete nas condições de saúde de

Para Leonardo Vilela, má gestão prejudicou avanços na área de saneamento

uma importante parcela da população”, apontou o tu-
cano, que é médico.

De acordo com o parlamentar do PSDB, o governo
administra mal os recursos públicos ao mesmo tempo
em que expõe a população aos riscos gerados pela
falta de saneamento, uma realidade comprovada pelo
insignificante aporte de recursos destinados ao setor.
Os números comprovam a baixa execução das ver-
bas do ministério que concentra as ações de
saneamento – o das Cidades. Dos mais de R$ 2 bi-
lhões autorizados no Orçamento da União de 2010,
apenas 10% tinham sido efetivamente pagos até o dia
22 deste mês.

è 13 milhões de brasileiros não possuem ba-
nheiro em casa, o que torna o Brasil o nono
colocado no “ranking da vergonha mundial”.

è Cada R$ 1 investido em saneamento gera uma
economia de R$ 4 na área da saúde.

Milhões de brasileiros sem banheiro

O deputado Otavio Leite (RJ)  apresentou requeri-
mento de informações à direção da Polícia Federal
cobrando explicações sobre o porquê de a taxa para
expedição de passaporte no Brasil ser uma das mais
caras do mundo e ter o prazo de validade de apenas
cinco anos. Segundo ele, o custo do documento su-
pera o que é cobrado em países com renda maior,
como Espanha e Canadá.

Aqui o cidadão paga R$ 156,07 pelo documento,
enquanto os norte-americanos desembolsam R$

Otavio Leite cobra explicações sobre alto custo e baixa validade do passaporte brasileiro

è A Polícia Federal, responsável pela confecção
do passaporte, informou que no ano passado 1,1
milhão de pessoas pediram o documento, geran-
do R$ 188,6 milhões em arrecadação.

è No Brasil, tirar um passaporte custa R$ 156,07.
Na Argentina, o gasto é de R$ 62,05. No Uruguai,
R$ 125,15, enquanto no Canadá o valor pago che-
ga a R$ 153,26. Na Espanha, R$ 52,03, com
documento de dez anos para adultos.

Governo arrecadou R$ 188 milhões em 2009
com emissão do documento

188,30. Mas lá o passaporte tem o dobro da valida-
de: dez anos. O tucano destaca, ainda, que os dois
países decidiram ampliar o vencimento do visto para
uma década tanto para os brasileiros que visitam
os EUA como para os cidadãos norte-americanos
que viajam para cá. Ou seja, aqui será preciso tirar
dois passaportes ao longo de dez anos para usar o
mesmo visto, providência desnecessária nos EUA.

O parlamentar do PSDB lembra que além dos cus-
tos de uma viagem ao exterior – incluindo os altos
impostos incidentes sobre as passagens aéreas –,
o consumidor tem que se preparar para as taxas
embutidas no turismo, como a emissão de passa-
porte e visto. Apesar da alta demanda e da
arrecadação de milhões com a taxa paga pelos bra-
sileiros, o tucano alerta: o governo federal analisa
reajustar o valor neste ano, prejudicando os viajan-
tes brasileiros.

O deputado Nilson Pinto (P A)  também critica a
disparidade. “Há realmente uma distorção muito
grande. Os brasileiros estão pagando mais que a
maioria dos cidadãos de outros países. E não há
razão alguma para isso”, reprovou. Para ele, os al-
tos valores desembolsados pelos brasileiros neste
e em outros casos envolvendo tarifas públicas me-
recia uma discussão mais profunda.


